ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ં
ટલીફોન નબર
૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૪

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

નશાબંધી તથા

સમાચાર યાદ નં.૨૬૬૪/૧૪

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૨ કસ કર ૨૧ ય તઓને ઝડપી, ૨૮ લીટર દશી
દા , ૦૯ બોટલ

લીશ દા અને ૧ મોટર સાયકલ કબ

ય તઓને ઝડપી િપયા ૩૯,૧૦૦/- અને

ક ુ હ ુ. તેમજ

ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ગારધારા હઠળ ૧ કસ કર ૦૬

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૬૫/૧૪
ુ લ ૧૪૯
ુ
જબ

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ય તઓની અટકાયત કર હતી.તેમજ

ો હ ૯૩

ુ
જબ
૦૫ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૩ ય તઓની

અટકાયત કર હતી.
ઘરફોડઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૬૬/૧૪

સોલા હાઈકોટઃ સાગરભાઇ ચં કાંત જોષી (રહ.પાથ સારથી ટાવર,

ુ
લસી
બં લોઝ પાસે,

ુ
લાબ
ટાવર રોડ,

થલતેજ) એ સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૮/૧૦/૧૪ સવારનાં ૧૦/૧૫
થી બપોરના ૧/૪૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા નો ન ુ ચો તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં
વેશ કર સોના-ચાંદ ના દાગીના, સોની કંપનીનો કમેરો, ૫૦ પાઉ ડ અને રોકડ િપયા ૨૦,૦૦૦/- મળ
ુ લ િપયા ૯૫,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે .આ
સાબરમતી : રષીપાલિસહ

ુ
નાની
તપાસ પોસઇ. ી વી.ક.વાઢર ચલાવે છે .

ીસેવારામ કોહાડવાલ (રહ.હર ઓમ નગર, િવભાગ-૩, ડ કબીન સાબરમતી)

એ તા.૨૮/૧૦/૧૪ નારોજ સાબરમતી પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૧/૧૦/૧૪ સાંજનાં
૬/૦૦ થી તા.૨૮/૧૦/૧૪ સાંજના ૬/૦૦ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા
ય ત ઘરમાં

ુ ં તા

તોડ અ ણી

વેશ કર સોના-ચાંદ ના દાગીના કમત િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ ફોન કમત િપયા

૧,૦૦૦/- અને રોકડ િપયા ૧૦,૦૦૦/- મળ

ુ લ િપયા ૧,૧૧,૦૦૦/- મતાની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી ક.એમ.છાસીયા ચલાવે છે .
વટવા : ન ુ ઉપે

ઝા (રહ.િનગમ સોસાયટ ,

ૃ
િતમં
દર રોડ, ઘોડાસર વટવા) એ તા.૨૮/૧૦/૧૪ નારોજ

વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૩/૧૦/૧૪ સવારનાં ૧૦/૩૦ થી તા.૨૮/૧૦/૧૪
સવારના ૧૧/૧૫ વા યા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા

ુ ં તા

તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં

કર સોના-ચાંદ ના દાગીના, કપડાં અને રોકડ િપયા ૧૭,૦૦૦/- મળ
ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

વેશ

ુ લ િપયા ૧,૩૬,૦૦૦/- મતાની

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એચ.સી.ઝાલા ચલાવે છે .
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ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૬૭/૧૪

એલીસ ીજ : હષદભાઇ ધરમશીભાઇ ધર યા (રહ.રાજ એપાટમે ટ, આનંદનગર સેટલાઇટ) એ
તા.૨૮/૧૦/૧૪ નારોજ એલીસ ીજ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૬/૧૦/૧૪ કલાક

૧૧/૦૦ વા યા પહલા પોલીટકનીક સીટ કોનર ર ટોર ટની બા ુ માંથી બી.એસ.એન.એલ.કંપનીનાં કોપર
કબલ કમત િપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- અ ણી ય ત ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ ની તપાસ મ.સ.ઇ. ી
ના

ફતેિસહ પાભાઇ ચલાવે છે .
ગાડ નો કાચ તોડ ચોર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૬૮/૧૪

રામોલ : ચીરણભાઇ ભીખાભાઇ પટલ (રહ. .આઇ.ડ .સી.હાઉસ ગ સોસાયટ , ઓઢવ) એ રામોલ પોલીસ
ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૮/૧૦/૧૪ સાંજનાં ૭/૦૦ થી ૭/૧૫ વા યા દર યાન

ુપ

રસીડ સી સામે રોડ ઉપર પાક કરલ પોતાની વે ટો ગાડ નો પાછળની સીટ બા ુ નો કાચ તોડ અ ણી
ય ત કારમાંથી સોનાની ચેઇન કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/-

ુ
કલ
લેડ ઝ પસની ચોર કર લઈ ગઈ છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી એફ.એ.પારઘી ચલાવે છે .
સોનાની ચેઇન ખચી લઇ ગયા :-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૬૯/૧૪

ઇસન રુ : ભાવનાબહન કા ભાઈ કાલાવડ યા (ઉ.વ.૫૦) (રહ. દય ુ ંજ સોસાયટ , જલધારા સોસાયટ ,
વટવા રોડ, વટવા) તા.૨૮/૧૦/૧૪ સાંજના ૭/૪૫ વા યાના

ુ
માર
પિત સાથે એ ટવા પાછળ બેસી

કડ લા ીજ ઉપરથી પસાર થઈ ર ા હતા એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ ભાવનાબહનનાં

ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૫૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
ભાવનાબહન કાલાવડ યાએ ઇસન રુ પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ગેની ફર યાદ

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી

.વી.રાણા ચલાવે છે .
ુ (ઉ.વ.૪૧) (રહ. ગમ
ુ
એલીસ ીજ : ધીરન બ ુ કભાઇ સોમ રા
લેટ, િવજય કો પલે ની બા ુ માં, વાસણા
વેજલ રુ) એ તા.૨૮/૧૦/૧૪ ના રોજ એલીસ ીજ પોલીસ
તા.૨૧/૧૦/૧૪ રાતનાં ૮/૦૦ વાગે

ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક

બાવાડ માણેકબાગ હોલની સામેથી પ નીને મોટર સાયકલ પાછળ

બેસાડ પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ ધીરનભાઇની પ નીનાં

ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૬૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
પો.સ.ઈ. ી

ુ
નાની
તપાસ

.એસ.કંડોર યા ચલાવે છે .

ુ
બા નગરઃ
કોક લાબહન

િવણભાઈ વા (મોચી) (રહ. ઈ દ રાનગર ટોર ટ પાવર ઝોનલ ઓફ સની સામે

અમરાઈવાડ ) તા.૨૮/૧૦/૧૪ રાતના ૯/૧૦ વા યાના

ુ
ુ
માર
પિત સાથે એ ટવા પાછળ બેસી બા નગર

મરઘા ફામ રોડ મમતાનગર સામેથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ
(ઉ.વ,.૨૫ થી ૩૦ આશરાના) બે

ુ ષ કોક લાબહનનાં ગળામાંથી સોનાનો દોરો કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/-

ખચી તોડ લઇ નાસી ગયા હતા. આ
નોધાવી છે . આ

ુ
ગેની ફર યાદ કોક લાબહન વા એ બા નગર
પોલીસ ટશન ખાતે

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઈ. ી એઅ.એ.પટલ ચલાવે છે .
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દાઝી જતાં
મેઘાણીનગર

ૃ ુ ::

સમાચાર યાદ નં.૨૬૭૦/૧૪
ઇ છા

તે િસહ

ુ
રાજ ત

(ઉ.વ.૨૨)(રહ.ઓમકારનગરની

મેઘાણીનગર) તા.૨૭/૧૦/૧૪ બપોરનાં ૨/૦૦ વા યાના

ુ
માર

ચાલી,

લ મીનગર,

ાયમસ ઉપર રસોઇ બનાવતાં હતા યાર

ાઇમસમાં ભડકો થતાં દાઝી ગયા હતા. સારવાર અથ તેમને િસવીલ હો પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ યા
હતા.

યાં સારવાર દર યાન તા.૨૭/૧૦/૧૪ રાતનાં ૮/૩૦ વાગે તેમ ુ ં

મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ હ.કો

ૃ ુ િનપ

ુ હ ુ. આ

ગે

ી નર િસહ દલપતિસહ ફતેિસહ

પાભાઈ ચલાવે છે .
આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૭૧/૧૪

ુ , મેઘાણીનગર) એ કોઈ
મેઘાણીનગર : મનોજ ઇ રિસહ ચૌધર (ઉ.વ.૨૮)(રહ.ડૉ.ગાંધીની ચાલી, ચમન રા
કારણસર તા.૨૮/૧૦/૧૪ રાતનાં ૮/૦૦ વા યા પહલા પોતાના સમયે છતનાં કમાં
લા ટ કની દોર બાંધી
ુ
ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ
તપાસ હ.કો

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની

ી નર િસહ દલપતિસહ ફતેિસહ પાભાઈ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર
પોલીસ કિમશનર વતી.
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